
Udlandssemester	  på	  The	  University	  of	  Queensland	  
	  
Info:	  	  
Alex	  Amâsa	  Olsen	  	  
23	  år	  	  
Studieretning:	  Maskin	  Ingeniør	  på	  DTU	  	  
Bor:	  Kgs.	  Lyngby,	  Danmark	  (	  skrivende	  stund	  i	  praktik	  I	  Sydney,	  Australien)	  
	  
Hvad:	  Udvekslingssemester	  I	  Brisbane,	  Australien	  	  
	  
Opholdsperiode:	  1	  semester	  (	  5	  måneder)	  	  
	  

Intro:	  	  
Jeg	  havde	  længe	  gået	  og	  tænkt	  på	  et	  udvekslingsophold	  I	  løbet	  af	  mit	  studie	  til	  
Maskin	  Ingeniør	  på	  Danmarks	  Tekniske	  Universitet.	  Men	  tanker	  såsom	  økonomi,	  
opholdstilladelse,	  fremmed	  land	  og	  komplet	  nye	  mennesker	  at	  omgås,	  kan	  få	  
enhver	  til	  at	  undgå	  et	  udenlandsophold	  I	  løbet	  a	  ens	  studie.	  	  
Det	  skal	  dog	  siges	  at	  som	  Grønlandsk	  studerende,	  er	  mulighederne	  for	  et	  
udenlandsophold	  særdeles	  fordelagtige.	  	  
Hele	  mit	  ophold	  er	  blevet	  gennemført	  uden	  den	  store	  gæld,	  jeg	  tog	  et	  engangslån	  
på	  10.000kr	  igennem	  Det	  Grønlandske	  Hus	  I	  København	  og	  resten	  blev	  dækket	  af	  
mine	  yderst	  gavmilde	  sponsorer,	  min	  SU	  og	  huslejestøtte,	  hvilket	  også	  foregik	  
igennem	  Det	  Grønlandske	  Hus.	  	  
	  	  
Det	  tog	  mig	  ca.	  Et	  halvt	  år	  før	  at	  mit	  ønske	  om	  et	  udenlandsophold	  blev	  en	  
realitet.	  	  
Der	  blev	  brugt	  en	  del	  tid	  på	  forberedelsen	  til	  mit	  ophold,	  såsom:	  	  

• Finde	  relevante	  kurser	  på	  det	  nye	  Universitet	  
• Få	  forhåndsgodkendt	  mine	  kurser	  af	  DTU	  (all	  de	  kurser	  jeg	  tog	  i	  

Australien	  er	  blevet	  meritoverført	  til	  min	  uddannelse)	  
• Bolig	  
• Opholdstilladelse	  
• Legatansøgninger	  
• Udlejning	  af	  mit	  kollegieværelse	  i	  Danmark	  	  	  

	  
Men	  nu	  da	  jeg	  har	  gennemført	  og	  fået	  en	  masse	  på	  ”opleveren”	  tænker	  jeg	  slet	  
ikke	  på	  den	  tid	  det	  tog	  at	  forberede	  mig.	  	  
	  

Brisbane,	  Australien:	  	  
Det	  var	  igennem	  DTU	  at	  jeg	  fandt	  mit	  udenlandske	  Universitet	  at	  studere	  på,	  
DTU	  har	  bilaterale	  aftaler	  med	  en	  masse	  universiteter	  i	  hele	  verden.	  Jeg	  blev	  
faktisk	  afvist	  i	  første	  omgang,	  fordi	  at	  det	  universitet	  jeg	  havde	  som	  første	  
prioritet	  (Universitet	  i	  Californien)	  allerede	  var	  taget.	  Et	  tilbud	  om	  et	  semester	  
på	  The	  University	  of	  Queensland	  kom	  derefter	  til	  mig	  og	  jeg	  takkede	  ja.	  	  
	  



Først	  havde	  jeg	  ingen	  anelse	  om,	  at	  der	  var	  en	  by	  i	  Australien	  kaldet	  Brisbane,	  
men	  det	  viser	  sig	  at	  det	  er	  den	  anden	  største	  by	  i	  hele	  Australien,	  med	  omkring	  2	  
mio.	  indbyggere.	  Universitetet	  jeg	  valgte	  er	  desuden	  i	  top	  50	  blandt	  de	  bedste	  
universiteter	  i	  hele	  verden,	  har	  over	  40.000	  studerende	  og	  den	  amerikanske	  
præsident	  Barack	  Obama	  havde	  afholdt	  sin	  G20	  tale	  på	  universitetet.	  	  
	  

	  
Her	  viser	  jeg	  min	  familie	  rundt	  på	  Campus	  	  

	  
Stedet	  jeg	  fandt	  at	  bo	  i	  var	  et	  kollektiv	  beboet	  af	  studerende.	  Vi	  var	  i	  alt	  15	  
mennesker	  i	  huset,	  3	  fyre	  og	  12	  damer.	  	  
Jo	  det	  kunne	  til	  tider	  godt	  blive	  lidt	  meget	  med	  så	  mange	  hunkøn	  rendende	  
rundt.	  Men	  det	  var	  en	  god	  oplevelse,	  med	  gode	  fester,	  prøvende	  samtaler	  
omkring	  rengøringen	  i	  huset	  og	  nu	  har	  jeg	  venner	  flere	  forskellige	  steder	  i	  
verden.	  	  



	  
Huset	  jeg	  boede	  i	  

	  
På	  Uni	  havde	  jeg	  4	  kurser	  som	  talte	  for	  hver	  2	  Units	  (7.5	  ECTS	  point),	  heldigvis	  
var	  jeg	  ikke	  den	  eneste	  studerende	  fra	  Danmark	  på	  universitetet	  og	  vi	  havde	  et	  
kursus	  sammen,	  hvilket	  var	  utrolig	  godt.	  	  
I	  midten	  af	  semesteret	  havde	  vi	  et	  Midsemester	  break	  på	  en	  uges	  tid,	  hvor	  min	  
ven	  og	  jeg	  lejede	  en	  bil	  og	  kørte	  fra	  Brisbane	  til	  Cairns,	  hvilket	  er	  den	  nordlig	  
tropiske	  del	  af	  staten	  Queensland.	  	  
	  

Udflugter	  og	  oplevelser:	  	  
Turen	  til	  Cairns	  bød	  på	  Steve	  Irwins	  Australia	  Zoo,	  2	  søvnløse	  nætter	  på	  
parkeringspladser	  (	  jeg	  har	  oplevet	  min	  andel	  af	  primitive	  hytteforhold	  i	  
Sisimiut,	  men	  sove	  i	  en	  alt	  for	  lille	  bil,	  hvor	  man	  knapt	  kan	  trække	  vejret	  og	  åbner	  
vinduerne	  for	  at	  blive	  stukket	  af	  myg,	  det	  var	  en	  prøvelse.	  Vi	  sov	  på	  hostel	  resten	  
af	  tiden),	  ropeswings	  ud	  i	  floder	  og	  en	  utrolig	  flot	  natur.	  	  
	  



	  
Vores	  bil	  fik	  en	  del	  opmærksomhed	  på	  vejene!	  	  

	  
	  

	  
Ropeswing	  med	  nogle	  af	  de	  lokale	  i	  Cairns	  	  

	  



	  

	  
Efter	  over	  2000	  km	  i	  bil	  ankommer	  vi	  til	  Cairns,	  glade	  og	  trætte	  	  

	  
Det	  gode	  ved	  at	  bo	  med	  andre	  studerende	  er	  at	  man	  er	  i	  samme	  situation	  som	  
dem.	  Og	  derved	  går	  man	  ofte	  ud	  og	  oplever	  ting	  sammen.	  	  
Vi	  afholdt	  bla.	  Norges	  nationaldag	  d.17	  Maj,	  hvor	  over	  50	  mennesker	  var	  samlet	  
til	  en	  overdådig	  morgenbuffet,	  noget	  lignende	  kaffemik.	  Vi	  så	  rugby	  kamp	  
mellem	  New	  Zealand	  og	  Australien	  og	  stod	  sammen	  når	  naboerne	  agerede	  
uansvarligt.	  	  



	  
Fejring	  af	  Norges	  Nationaldag	  	  

	  
	  

	  
Inde	  og	  se	  Rugby	  kamp,	  New	  Zealand	  vs.	  Australien	  



I	  mine	  øjne	  har	  mit	  udlandsophold	  været	  en	  succes,	  venskaberne,	  oplevelserne,	  
bevise	  for	  mig	  selv	  at	  jeg	  kunne	  studere	  og	  gennemføre	  på	  et	  anerkendt	  
udenlandsk	  universitet.	  	  
Det	  at	  jeg	  rejste	  til	  den	  anden	  ende	  af	  verden,	  over	  22	  timer	  i	  fly	  væk	  fra	  min	  
nærmeste	  familie	  i	  Danmark,	  har	  gjort	  mig	  meget	  mere	  uafhængig	  som	  person,	  
mit	  engelsk	  er	  komplet	  flydende,	  jeg	  kender	  andre	  kulturer	  og	  er	  ikke	  bange	  for	  
at	  rejse	  alene	  ud	  i	  verden.	  	  
	  

	  
Besøgte	  en	  ørken	  med	  en	  af	  mine	  roomies	  



Med	  den	  støtte	  og	  hjælp	  jeg	  har	  fået	  af	  legater	  og	  Det	  Grønlandske	  Hus,	  vil	  jeg	  
sige	  at	  hvis	  man	  har	  det	  mindste	  ønske	  om	  at	  rejse	  ud	  i	  løbet	  af	  sit	  studie,	  så	  er	  
der	  ingen	  undskyldninger	  for	  ikke	  at	  rejse	  ud	  pga.	  mangel	  på	  støtte.	  	  
	  
Du	  skal	  dog	  være	  opmærksom	  på	  at	  hvis	  du	  ikke	  gør	  noget,	  så	  vil	  der	  ikke	  ske	  
noget.	  ”Nothing	  happens	  from	  doing	  nothing.”	  
	  
Mit	  udlandsophold	  har	  bla.	  Gjort	  at	  jeg	  i	  skrivende	  stund	  er	  i	  praktik	  (også	  som	  
en	  del	  af	  min	  uddannelse)	  hos	  et	  Australsk	  solcelle	  firma,	  i	  Sydney.	  	  
Her	  skal	  jeg	  tilbringe	  endnu	  et	  halvt,	  før	  jeg	  rejser	  tilbage	  til	  Danmark	  i	  
slutningen	  af	  Januar	  2016	  for	  at	  færdiggøre	  min	  uddannelse	  til	  Maskin	  Ingeniør.	  	  
	  
Håber	  dette	  indlæg	  har	  gjort	  dig	  sulten	  på	  at	  rejse	  ud	  i	  den	  store	  verden,	  oprette	  
nye	  venskaber	  og	  blive	  udfordret,	  jeg	  kan	  kun	  anbefale	  det.	  	  
	  
Endnu	  engang	  tak	  til	  Ivalu	  og	  Minik	  Fonden	  for	  interessen	  og	  den	  økonomiske	  
støtte.!	  
	  
Hvis	  du	  har	  spørgsmål,	  ønsker	  hjælp	  til	  dit	  udlandsophold,	  så	  er	  min	  private	  e-‐
mail	  adresse	  her:	  alexamasa@hotmail.com	  	  
	  
Jeg	  dokumenterer	  desuden	  min	  tid	  som	  praktikant	  i	  Sydney	  på	  min	  hjemmeside,	  
målet	  er	  at	  udgive	  1	  blogpost	  om	  ugen,	  bestående	  af	  mine	  opgaver	  på	  jobbet,	  
oplevelser,	  billeder	  og	  små	  filmklip.	  	  
Min	  hjemmeside:	  www.tamaasa.com	  	  
	  
	  
	  


